
 

 

 

JournalpostID 2020019675 Løpenr 79 

 

Administrativt vedtak 
 
 
 

Vår saksbehandler: Avdeling Referanse 

Helene Holt Palerud 62433123 Arealplan  

 
Mindre endring av reguleringsplan for Hanstad, vest for rv. 2 - vedtak 
 

 
Dokumenter vedlagt saken: 
Tittel 
Plankart - mindre endring 16-06 - rev. 27.11.2019 
Reguleringsbestemmelser - mindre endring 16-06 - rev 27.11.2019 
Forenklet planbeskrivelse, rev. 31.03.2020 
OV og VA notat_1558_Solørvegen 211 
Overvann_1558_G01 

 
 

Vedtak 

Rådmannen vedtar mindre endring av detaljregulering for Hanstad, vest for rv 2, plan-ID 16-06, med 
tilhørende plankart og bestemmelser datert 27.11.2019, og planbeskrivelse datert 31.03.2020.  

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningsloven § 12-14 og kommunens delegasjonsreglement. 

 

Utredning 
Bakgrunn 

Arealtek AS har utarbeidet et forslag til mindre endring av reguleringsplanen Hanstad, vest for rv. 2, 
arealplan-ID 16-06. Gjeldende reguleringsplan legger til rette for enebolig på Solørvegen 211, gnr/bnr 
28/87. 
 
Hensikten med planendringen er å legge til rette for to tomannsboliger med tilhørende 
carporter/garasjer og uteområde på Solørvegen 211. Det er planlagt felles søppelhåndtering ved 
Arnsteins veg. Adkomsten endres ikke. Solørvegen (rv. 2) generer støy og det er derfor satt krav til at 
boligene må støyskjermes. Illustrasjonen viser at carportene er en del av støyskjermen. 
 
Som en del av planen er støy og overvann utredet.  
 

Utvalg Saksnummer  Møtedato 

Delegert generell 304/20 10.06.2020 



  
Rammene for Solørvegen 211 og Arnsteins veg 1 er tilpasset dagens bruk, og planendringen legger til 
rette for et fellesareal og en generell oppdatering av planen etter dagens normer, retningslinjer m.m. 
Det er i tillegg lagt inn høyere utnyttelsesgrad, og satt krav til utearealer og støyskjerming. 
 
Endringen i planen er vurdert til å være en mindre reguleringsendring etter § 12-14 i plan- og 
bygningsloven. I henhold til kommunens delegasjonsreglement er behandling av mindre 
reguleringsendringer, forutsatt at disse er kurante, delegert til rådmannen og kan behandles 
delegert. 

Forslag til endringer 

Den mindre endringen gjelder hovedsakelig tilrettelegging for to tomannsboliger i Solørvegen 211.  
Det er samtidig gjort andre mindre justeringer i plankart og bestemmelser slik at de er oppdatert 
etter dagens lovverk. Planendringenene kort oppsummert: 
 
Plankart: 

 Det er ikke satt byggegrenser mellom boligtomtene. Det er dermed de generelle reglene i 
plan- og bygningsloven som gjelder, hvor da mindre bebyggelse kan føres opp inntil 1 meter 
fra eiendomsgrensen. 

 Langs gang- og sykkelvegen er det satt byggegrense fra midtlinjen for Solørvegen. 
Carporter/garasjer kan oppføres innenfor denne sonen, men med minimum 1 m avstand til 
eiendomsgrensen. 

 Felles løsning for renovasjon ved Arnsteins veg. 
 
Bestemmelser (de viktigste endringene gjengis): 

 §1 c) Byggegrense (BFS1 og BFS2) 

Bebyggelse skal oppføres innenfor regulert byggegrense vist i plankartet. Garasje eller 

carport på inntil 50m² tillates oppført inntil 1 meter fra formålsgrense mot tilliggende 

vegarealer.  

 § 2.2.2 Bestemmelser for BFS2 

Ved erstatning eller påbygging skal støyskjerm være oppført i henhold til reguleringsplanens 

§ 1f, før det kan gis brukstillatelse. 

 § 2.2.1 Bestemmelser for BFS1 

Før det kan gis brukstillatelse/ ferdigattest skal følgende tiltak være ferdig opparbeidet eller 
sikret gjennomført:  
a) Fellesanlegg for håndtering av renovasjon skal være ferdig bygd. 
b) Felles uteoppholdsareal skal være ferdig opparbeidet parkmessig og minst inneholde en 
benk og en sandkasse. Dersom boligene ferdigstilles i løpet av vinterhalvåret skal 
fellesarealer være ferdig opparbeidet senest 01.06. påfølgende vekstsesong.  
c) Innenfor BFS1 skal støyskjerm innenfor formålet være ferdig oppført og i henhold til 
bestemmelsene. 
 

Uttalelser til planendringen 

Planendringen er forelagt berørte parter med mulighet for uttalelse. Frist for uttalelse var 23. 
desember 2019. Kommunen har mottatt 2 merknader i forbindelse med høringen.  
  
Per Arne Sveen, brev datert 06.01.2020 

- Kap. 3.7 Trafikkforhold og 4.4.Trafikkløsning  
Arnsteins veg er utkjøringsveg til Solørvegen også for bebyggelsen vest for de planlagte og tidligere 
bygde rekkehus dette utkastet nevner, og det å flytte adkomst til Solørvegen herfra vil medføre en 
mye større trafikkendring nordover via Barths veg enn fra de 5 boenheter som nevnes. I tillegg er det 
på eiendommen sør for Arnsteins veg et antall lastebiler og tyngre anleggsmaskiner, som trenger en 
direkte utkjøring til riksvegen.  



  
 
Når det gjelder utkjøring til Solørvegen fra Nordre Hanstad veg, vil vi påpeke at oversikten her er 
mindre enn fra Arnsteins veg, både i forhold til trafikanter på gang-/sykkelbane og motorisert trafikk. 
Vegens kapasitet er også langt mindre.  
 

- Kap. 4.9. Vann, avløp, overvann og snøopplag  
Utkastet/utbygger går for at en ny vann- og avløpsledning skal legges ut mot nord, inn på vår 
eiendom og videre mot hovedledning i Barths veg. Ødeleggelsene vil være av en slik grad at det vil 
forringe vår eiendom i lang tid. Vi kan derfor ikke tillate at vann- og avløpsledning blir anlagt i denne 
traséen. 

Kommentar: 
Tidlig i arbeidet med planen ble det vurdert å snu kjøreretningen kun for de som kommer ut fra 
Solørvegen 211. Det ble imidlertid konkludert med at økt bruk av adkomsten ikke er så stor at det gir 
vesentlige trafikksikkerhetsmessige utfordringer i krysset. Avsnittet om endring av kjøreretningen ble 
ved et uhell ikke tatt ut av planbeskrivelsen. Det er altså ikke lagt opp til endringer i trafikkavviklingen 
i området.  
 
Utbygger har funnet en løsning for VA-utbyggingen som ikke lenger innebærer at ledningene skal 
legges over denne naboens grunn, men går i stedet rett sørover til tilknytning i Arnsteins veg. 
Kommunen mottok reviderte plandokumenter 31.03.2020. Kopi av revidert planbeskrivelse, datert 
31.03.2020, er sendt til Per Arne Sveen m.fl. 

Sigurd Berg, brev datert 06.01.2020 
Før det kan dirigeres mer trafikk over til Nordre Hanstadveg, bør det tas befaring. Dette er Elverums 
smaleste gate med mer enn nok trafikk som det er. Her er det daglig møteproblemer mot rv 2. Det 
har også vært flere ulykker i dette krysset. Biler må stoppe på rv 2 når det kommer utkjørende fra 
Nordre Hanstadveg på grunn av at Nordre Hanstadveg er så smal at to biler ikke kan møtes.  
 
Kommentar: 
Som nevnt i kommentaren over er feilen i planbeskrivelsen fjernet. Det er ikke lagt opp til endringer i 
trafikkavviklingen i området, og det vil dermed ikke bli noe økt trafikk på innkjøringen til Nordre 
Hanstad veg som følge av utbyggingen.   

Kommunen mottok reviderte plandokumenter 31.03.2020. Den reviderte planbeskrivelsen, datert 
31.03.2020 er oversendt til Berg. 
 

Vurdering 

Den mindre endringen av reguleringsplanen Hanstad, vest for rv. 2, legger til rette for fortetting i et 
eksisterende boligområde. Endringen medfører at den eksisterende eneboligen i Solørvegen 211 kan 
erstattes av to tomannsboliger, med tilhørende garasjer/carporter. Det betyr at antall boenheter 
øker med tre innenfor området. Høyere utnyttelse av arealet er i tråd med nasjonale og regionale 
føringer, samt de overordnede rammene i byplanen for Elverum. 
 
Det er positivt at fortettingen skjer langs gang- og sykkelvegen. Gang- og sykkelvegnettet som 
grenser inntil planområdet er godt utbygd med forbindelser både nord- og sørover til bl.a. Elverum 
sentrum, Søbakken, Vestad, Ydalir og Heradsbygd. 
 
Det er utarbeidet en støyrapport i forbindelse med planarbeidet som viser at det er nødvendig med 
støyreduserende tiltak på eiendommen, mot støy fra Solørvegen (rv. 2). Illustrasjonene for ny 
bebyggelse viser at garasjene/carportene blir en del av støyskjermen. Skjermingen mot støy vil 
medføre at utendørs lydnivåene på boligeiendommene blir liggende innenfor akseptable 
grenseverdier. Støyskjerm er tegnet inn i plankartet og det er knyttet rekkefølgebestemmelser til 
oppføring av denne.  



  
 
Videre ligger planområdet innenfor gul støysone fra skytefeltet på Terningmoen. Siden planområdet 
ligger helt i utkanten av den gule støysonen, og at støyen er sporadisk og kortvarig anses det ikke 
som nødvendig å iverksette tiltak for skjerming mot dette. 
 
Det er regulert fellesareal for de fire boenhetene, i tillegg til private uteområder for hver boenhet. 
Det er ca. 800 m til Skogmuseet med store friluftsområder og lekeplass.  

Rådmannen mener det er positivt at rammene i planen er revidert/justert slik at de er i tråd med de 
overordnede rammene i byplanen. Videre anses barn og unges interesser som ivaretatt da 
endringene ikke går på bekostning av lekearealer, tilgjengelighet eller trafikksikkerheten.  
Den mindre endringen medfører ingen økonomisk kostnad for kommunen. 
 

Konklusjon 
Rådmannen er positiv til planendringer og den mindre endringen anses å være i tråd med 
kommunens overordnede planer og strategier. Den mindre endringen har ikke nevneverdige 
konsekvenser for den opprinnelige planens intensjon og hovedrammer. 
 


